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DE CONTEXT Malaria, de stille plaag

DE BASIS Ziek door parasiet

DE DIEPTE Lange zoektocht naar vaccin

A U T E U R :  M A R G A  V A N  Z U N D E R T

D
e malariaparasiet werkt met dodelijke perfectie. Het

micro-organisme bedient zich van twee gastheren:

de malariamug en een menselijk slachtoffer. De

parasiet dringt het lichaam van het slachtoffer binnen via

een muggenbeet en verschuilt zich snel in de lever.

Vervolgens boren nakomelingen zich in de rode bloedcel-

len, waar een snelle reproductie op gang komt. Het micro-

organisme weet aan het afweersysteem te ontsnappen door

telkens een nieuw ‘jasje’ aan te trekken. Hij past zich zo snel

aan dat veel geneesmiddelen geen effect meer hebben. En tot

overmaat van ramp lijkt ook de malariamug, die voor effec-

tieve verspreiding zorgdraagt, onuitroeibaar. Zelfs DDT kan

hem niet verslaan. Het resultaat is dramatisch. Elk jaar ster-

ven er meer dan een miljoen mensen aan malaria. Dat zijn

bijna drieduizend slachtoffers per dag, honderd per uur, twee

per minuut – voor het overgrote deel baby’s, peuters en kleuters.

In deze Chemische Feitelijkheid:
• De Context: Waar komt malaria voor en waarom? Wat zijn

de bestrijdingstactieken?

• De Basis: Hoe de parasiet twee gastheren misbruikt om

zich te vermenigvuldigen én wijd te verspreiden.

• De Diepte: Wetenschappers zijn nog altijd op zoek naar

dé remedie om de ziekte te bestrijden en, liever nog, 

de malariaparasiet voor eeuwig uit te roeien. |

MALARIAMALARIA
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Alleen al in Ethiopië sterven jaar-

lijks meer dan honderdduizend

mensen aan malaria, evenveel als

er mensen in Zwolle wonen. En in

Mozambique sterft één op de vier kinderen

aan malaria, terwijl met de juiste medicatie

en tijdige zorg malaria vrijwel altijd te

genezen is. Wereldwijd zijn er jaarlijks één

tot twee miljoen malariaslachtoffers te

betreuren, voornamelijk kinderen jonger

dan vijf jaar. 

Het meest zorgelijke aan malaria is wel-

licht dat de ziekte steeds méér slachtoffers

maakt. Niet alleen doordat de bevolking in

Afrika en Azië snel groeit, maar ook omdat

de klassieke, goedkope geneesmiddelen

niet meer helpen en de malariamug steeds

minder gevoelig is voor de meest gebruik-

te insectenverdelgers. Toch is er ook hoop.

Na lange tijd krijgt ‘de stille plaag’ weer wat

meer aandacht. En er is een nieuw genees-

middel op de markt, artemisinine, dat zelfs

de meest ernstige malaria-aanval kan

keren. Bovendien hebben wetenschappers

in 2002 het DNA van zowel de malariapara-

siet – de veroorzaker van de ziekte – als die

van zijn overbrenger – de malariamug – ont-

rafeld. Daarmee hebben ze nieuwe munitie

in handen voor de bestrijding van malaria.

MOERASSEN

Ruim honderd jaar geleden, om precies

te zijn in 1880, werd de veroorzaker

van malaria aangewezen door de Franse

militaire arts Charles Louis Alphonse

Laveran. Hij vond in Algerije de malaria-

parasieten in het bloed van patiënten. Dit

ééncellige organisme, een protozoa, bleek

de boosdoener achter malaria; en dus niet

de mal aria, de ‘slechte lucht’ boven moe-

rassen waaraan de ziekte haar naam dankt.

Twintig jaar later ontrafelde de Schotse

parasitoloog Ronald Ross de complexe le-

venscyclus van de parasiet in mens en

mug. Zowel Laveran als Ross ontvingen

voor hun ontdekkingen de Nobelprijs.

Moerassen spelen een belangrijke rol bij

malaria. De malariamug, de overbrenger

van de parasiet, legt zijn eieren in kleine

poeltjes en moerassen. Vandaar dat mala-

ria in sommige gebieden een echte sei-

zoenziekte is. In het droge seizoen is het

gebied malariavrij, maar met de regens,

vullen de poeltjes zich weer en wordt een

nieuwe generatie muggen geboren. 

In de jaren zestig van de vorige eeuw leek

de strijd tegen malaria voorspoedig te ver-

lopen. Er werd zelfs gedacht dat malaria

spoedig de wereld uit zou zijn net als de

pokken. Dit idee was vooral gestoeld op het

‘wondermiddel’ DDT, het nu beruchte

insecticide dichlorodifenyltrichloorethaan.

Het werd onthaald als een wondermiddel.

Oogsten namen spectaculair in omvang

toe en malariamuggen konden er aanvan-

kelijk mee worden bestreden. Maar het

middel bleek slecht afbreekbaar en zich

op te stapelen in vetweefsel. In Europa

werd DDT in 1970 verboden, maar in

enkele derdewereldlanden is het gebruik

nog toegestaan.

NEDERLAND

Tot 1900 heerste in de Nederlandse

kuststreken elk voorjaar de ’s anderen-
daagse koorts. Deze koorts was in feite

een malaria-epidemie, niet van de in-

middels meer bekende tropische variant

Malaria tropica, maar van het type

Malaria tertiana waarbij de koortspieken

om de 48 uur komen. De ziekte verhoog-

de het sterftecijfer onder zuigelingen en

kinderen in de kuststreken aanzienlijk. In

1946 woedde de laatste malaria-epidemie

in de Zaanstreek. Eind jaren vijftig werd

het laatste ziektegeval gemeld, en in 1970

werd Nederland officieel malariavrij ver-

klaard. De Anophelesmug die de ziekte-

verwekker (de malariaparasiet) over-
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Hadden alle Afrikanen horren voor deuren en ramen, klamboes over hun bed, een airco in huis
en een huisarts met geneesmiddelen ter beschikking, dan was malaria snel verleden tijd. 

De werkelijkheid is helaas anders. Vaak is een klamboe al te duur, laat staan een airco. 
En artsen zijn meestal dun gezaaid en slecht bereikbaar.   

DE CONTEXT

Malaria de stille plaag

KLAMBOE, DEET EN PROFYLAXE

Reis je naar een gebied waar malaria voorkomt,
bescherm je dan. Op www.gezondopreis.nl vind je

de risicogebieden. Altijd geldt: gebruik een klamboe
geïmpregneerd met insecticide (let op: elk half jaar
opnieuw impregneren), draag ’s avonds lange mou-
wen, een lange broek en sokken en smeer de onbedek-
te huid in met een antimuggenmiddel; DEET werkt het
best. Ook is een malaria-profylaxe nodig. Dit is een lage
dosering van een of meerdere beschermende middelen
tegen malaria die, mocht er een besmette malariamug

VEILIG OP REIS
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bracht was uitgestorven, vooral dankzij de

inpoldering, want de mug heeft ondiep

brak water nodig om haar eieren in te leg-

gen. Nu de Haringvlietsluizen open zijn

en er duinen doorgestoken zijn voor natuur-

ontwikkeling is het waarschijnlijk dat de

mug terugkeert, maar daarmee nog niet

de malaria. De mug heeft ook de mens

nodig als gastheer om zich te vermenig-

vuldigen en te verspreiden. Eventuele mala-

riapatiënten zullen nu snel medicijnen

krijgen zodat de parasiet geen kans heeft.

BESTRIJDINGSTACTIEKEN

De malariaparasiet heeft de laatste

decennia resistentie ontwikkeld

tegen veel klassieke geneesmiddelen zoals

chloroquine en sulfadoxine/pyrimethamine.

Die waren goedkoop en daardoor voor

bijna iedereen bereikbaar. De beste metho-

de om malaria nu te genezen, is het

gebruik van een combinatie van diverse ge-

neesmiddelen. En er is één middel waar-

tegen de parasiet (nog) geen resistentie

heeft opgebouwd: artemisinine (zie p 6-7).

Helaas werkt dit middel maar kort en moet

dus meermaals worden toegediend. Boven-

dien is er een tekort aan het medicijn ont-

staan door de grote vraag. Nog steeds is er

daarom behoefte aan meer en betere medi-

cijnen tegen malaria.

Een andere strategie om malaria uit te

bannen is om de overbrenger van de para-

siet, de malariamug, uit te roeien. De strijd

tegen de mug is hard gevoerd, maar blijkt

niet te winnen, zeker niet in de oerwouden

van Afrika. De ‘laatste’ mug is immers

nooit te pakken, ook al heb je een spuitbus

DDT bij de hand. Want in elke regenplas,

in elk achteloos weggegooid blikje en zelfs

in elke volgelopen voetafdruk in de mod-

der leggen malariamuggen hun eieren en

één mug kan binnen enkele weken voor

vele miljarden nakomelingen zorgen. 

De Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO)

is een grote promotor van het gebruik van

klamboes geïmpregneerd met bestrij-

dingsmiddelen, want het aantal infecties

hangt sterk samen met het aantal mug-

genbeten. Verschillende grote studies in

Afrika laten zien dat bij consequent en

goed gebruik het aantal malariaslachtof-

fers zeker gehalveerd kan worden. De hui-

dige WHO-slogan is dan ook ‘iedereen

onder een klamboe’. Naast nieuwe medicij-

nen en goede klamboes is veel hoop

gevestigd op een malariavaccin (zie p 6-7)

dat iedereen immuun zou moeten maken

voor de ziekte. Maar net als bij het langver-

wachte aidsvaccin blijkt een malariavaccin

maken niet eenvoudig.

Gelukkig wordt het wapenarsenaal tegen

malaria nog regelmatig uitgebreid met

inventieve vondsten. Zo wordt in Tanzania

binnenkort een fabriek geopend die klam-

boes gaat produceren die vijf jaar lang in-

secticide afgeven en ijzersterk zijn. En

wetenschappers werken hard aan een mug-

genlokdoosje op basis van menselijke zweet-

lucht. En onlangs zijn eerste proeven gedaan

met klamboes die geïmpregneerd zijn met

een voor de mens onschuldige grondschim-

mel die malariamuggen ‘eet’. Vinding-

rijkheid is en blijft noodzakelijk om de snel-

veranderende malariamug en parasiet bij te

benen, of liever nog vóór te blijven. |

DE CONTEXT

Verspreiding van malaria wereldwijd. Sommigen vrezen dat door klimaatverandering de ziekte zich
zou kunnen uitbreiden, maar daar zijn nog weinig bewijzen voor.

steken, de ziekte in de kiem smoort. Voor iedereen is er
een geschikt profylaxe op de markt, ook voor kinderen
en zwangere vrouwen. En ook voor personen die eerder
bijwerkingen ondervonden van een bepaalde profylaxe
is er vrijwel altijd een goed alternatief te vinden in over-
leg met een tropenarts. Het tropencentrum van het
AMC (www.tropencentrum.nl) heeft een folder beschik-
baar over de diverse mogelijke profylaxe. De huisarts of
GGD kan de profylaxe voorschrijven of je doorverwijzen
naar een tropenarts. Sommige middelen moeten al
genomen worden voordat je op reis gaat, bereid je dus
tijdig voor. |

OPGELOPEN IN ANGOLA

Begin jaren negentig werkte Theo Robroek bij
olieraffinagebedrijf Elf in Soyo in Noord-Angola.

Hij was drie jaar lang afwisselend vier weken in
Afrika en vier weken in Nederland.

“In Soyo heb ik eigenlijk geen mug gezien. Anders
was het op het vliegveld in de hoofdstad Luanda
waar ik moest overstappen bij elke heen- en terug-
reis. Het is daar echt tropisch heet; de vertrekhal is
bedompt en benauwd en de wc’s zijn erg vies. Ik ver-
moed dat ik daar gestoken ben.

In 1991 werd ik thuis ziek. Dat gebeurde ruim twee
weken nadat ik terug was uit Angola. Ik kreeg
’s avonds koorts, 39 °C. De volgende dag was de
koorts verdwenen en voelde ik me goed, maar die
avond liep mijn temperatuur al snel weer op tot
zelfs 40,5 °C. Toen heb ik de huisarts gebeld. Ik slik-
te chloroquine als profylaxe. Dat was het beste wat
op dat moment beschikbaar was, maar het be-
schermt maar voor zo'n zestig procent, omdat er
resistente parasieten zijn. Die kwam meteen toen ik
vertelde dat ik net terug was uit de tropen en stuur-
de me na een kort onderzoek onmiddellijk door naar
het ziekenhuis. 

De autorit naar het ziekenhuis staat me maar heel
vaag bij; ik was ontzettend koortsig, eigenlijk hele-
maal van de wereld. Drie uur later kwam de uitslag
van het bloedonderzoek: malaria tropica. Ze hebben
me vervolgens een paardenmiddel gegeven, althans
zo noemden de artsen het. Ik weet niet precies wat
ik heb gekregen; het waren wel vijf of zes verschil-
lende medicijnen, ik denk alles wat ze in huis had-
den dat zou kunnen helpen. Van de eerste dagen in
het ziekenhuis herinner ik me niet veel. Een arts
heeft me verteld dat ik niet in coma ben geraakt,
maar zo voelde het wel. Volgens hem had ik ook
geen dag later moeten komen.

Na tien dagen mocht ik naar huis, maar ik was nog
erg zwak, ik was ook zeker tien kilo afgevallen. Na
drie weken was ik weer op de been en kon ik weer
aan de slag. Ja, meteen terug naar Angola. Van de
bedrijfsarts in Parijs kreeg ik wel halofantrine mee.
Bij een volgende koortsaanval, moest ik dat
onmiddellijk innemen en me melden. Maar gelukkig
is het bij die ene keer gebleven!” |

CASUS MALARIA TROPICA
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Malaria begint met de beet van

een malariamug (Anopheles)
die besmet is met de malaria-

parasiet. Er zijn meer dan honderd typen

van deze parasiet, maar gelukkig kunnen

er slechts vier daarvan mensen infecteren.

Dit zijn Plasmodium (P.) malariae (vier-

daagse koorts), P. vivax en P. ovale (drie-

daagse koorts) en de P. falciparum
(Malaria tropica). De laatste is veruit de

gevaarlijkste parasiet. Zonder of bij ver-

keerde behandeling kan een infectie in

enkele dagen tot de dood leiden. In Afrika

veroorzaakt deze parasiet negentig procent

van alle malaria, in Azië en Latijns

Amerika is het aandeel van malaria tropica

slechts 10-30 procent. De andere malaria-

vormen zijn goedaardiger. 

Eén tot vijf procent van de malariamug-

gen is besmet met de parasiet; besmetting

van de mug vindt overigens plaats als de

mug een besmet persoon steekt. De para-

siet brengt namelijk een deel van zijn leven

door in de mens en een deel in de malari-

amug; mens en mug zijn dus beide gast-

heer in verschillende fasen van het leven

van de parasiet en besmetten elkaar (zie

levenscyclus). 

De schade die de malariaparasiet toebrengt

aan de lever, het orgaan dat als eerste geïn-

fecteerd wordt, valt mee. De parasieten hui-

zen er, maar vernietigen het weefsel niet. De

lever en milt zijn wel vaak vergroot bij een

infectie. Lastig is ook dat de parasieten in de

lever goed verborgen zijn voor het menselijk

afweersysteem. Bij de mildere malaria-

varianten als P. vivax en P. ovale kan de

parasiet jarenlang ‘sluimerend’ aanwezig

zijn. De ziekteverwekker ‘wacht’ op een

geschikt moment om toe te slaan.

Wanneer de parasieten na een verblijf

van vijf tot zestien dagen in de lever in gro-

ten getale in het bloed komen, krijgt het

slachtoffer koorts. Malaria tropica kent

typische koortspieken om de 48 uur. Deze

koortspieken vallen samen met het vrijko-

men van telkens een nieuwe generatie

parasieten uit de rode bloedcellen.

Doordat veel rode bloedcellen besmet

raken, kunnen zij hun functie niet meer

goed uitoefenen. Weefsels en organen krij-

gen hierdoor minder zuurstof aangevoerd

en ook de afvoer van melkzuur vermin-

dert. Dit veroorzaakt moeheid, futloosheid

en spierpijn. Bij ernstige malaria kan het

zelfs leiden tot weefselschade en coma.

AFWEER

Geïnfecteerde rode bloedcellen en vrij

rondzwevende parasieten worden

door de milt snel en efficiënt afgebroken.

Maar de parasieten proberen het orgaan te

omzeilen. Ze veranderen het oppervlak

4

De parasiet is een ééncellig micro-organisme. Het is geen bacterie of virus, 
maar een veel complexer ‘wezen’ met verschillende verschijningsvormen. Wat gebeurt er 

precies in je lichaam wanneer er malariaparasieten in rondzwerven?  

DE BASIS

Ziek doorparasiet

DIAGNOSE MALARIA

Malaria begint net als griep: koorts, hoofdpijn en spierpijn. Ben je onlangs
in tropische oorden geweest, dan zou het wel eens geen griep kunnen zijn

maar malaria! Meld je bij de dokter want bij het vermoeden van malaria wordt
met spoed bloed afgenomen en onder de microscoop bekeken.

De arts-microbioloog zoekt in het bloeduitstrijkje naar parasieten of ‘verdach-
te’ rode bloedcellen. De parasieten zijn niet direct zichtbaar, maar moeten wor-
den aangekleurd. Zijn er parasieten te zien, dan wordt de soort vastgesteld en
het aantal, zodat meteen met medicatie tegen malaria kan worden gestart. Wordt
er geen bewijs voor malaria gevonden, maar is de zieke onlangs in een risico-
gebied geweest en kan er geen andere sluitende verklaring voor de koorts gevon-
den worden, dan wordt het bloedonderzoek na acht tot twaalf uur herhaald en
daarna eens per etmaal. Pas wanneer na drie tot vijf maal testen geen parasie-
ten zijn gevonden, kan de diagnose malaria redelijkerwijs worden uitgesloten.

Sinds kort zijn er ook zogeheten dipsticktests voor malaria verkrijgbaar, hier-
mee worden bepaalde eiwitten of enzymen afkomstig van P. falciparum en 

P. vivax aangetoond. De
tests zijn snel en betrouw-
baar en worden daarom bij
een negatieve of twij-
felachtige bloeduitslag ge-
daan. Nieuwste van het
nieuwste is de DNA-test,
waarbij de parasiet wordt
aangetoond aan de hand van zijn DNA. In Nederland wordt deze (dure) test gebruikt
wanneer de parasietconcentratie in het bloed zo laag is dat met de microscoop het
type lastig te bepalen is. De bloedtest is veruit het goedkoopste en daarom het
meest geschikt voor de tropen. Maar een bloedtest vergt nog altijd een goede
microscoop en een getraind analist. De dipsticks zijn in principe ook door niet-art-
sen af te lezen, snel uit te voeren, betrouwbaar en makkelijk mee te nemen. Nadeel
is echter dat ze prijzig zijn. |

B L O E D U I T S T R I J K J E ,  D I P S T I C K  E N  D N A

Malariaparasieten in de rode bloedcellen worden
zichtbaar onder de microscoop na kleuring. 
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van bloedcellen zodanig dat ze aan bloed-

vatwanden gaan kleven. Dan kan de para-

siet rustig voor zijn nageslacht zorgen. Een

gevolg is dat kleine bloedvaatjes dichtslib-

ben, wat ook weer bijdraagt aan het zuur-

stoftekort en melkzuurstapeling in het

weefsel. Bovendien is een groot gevaar dat

vitale organen zo beschadigd raken. Ook

de hersenen kunnen schade oplopen: de

beruchte hersenmalaria.

Gezonde volwassenen zijn meestal in

staat een malaria-infectie het hoofd te bie-

den. Het afweersysteem weet het aantal

parasieten toch te verminderen, waarna de

koortspieken afnemen en de patiënt weer

opknapt. Mensen die in malariagebieden

leven zijn semi-immuun: door de vele

beten zijn ze ‘gewend’ aan de parasiet. Ze

dragen hem meestal zonder er (ernstig)

ziek van te worden.

Jonge kinderen, zwangere vrouwen en

mensen met een verminderde weerstand,

door bijvoorbeeld een HIV-infectie, lopen

echter een groot risico op ernstige malaria.

Kinderen zijn kwetsbaar omdat hun

immuunsysteem nog niet volledig ontwik-

keld is. Bij een eerste zwangerschap zijn

vrouwen plotseling veel vatbaarder. Het

lijkt erop dat sommige varianten van de

parasiet zo aangepast zijn dat ze zich goed

kunnen nestelen in de placenta.

Ernstige malaria veroorzaakt uitdroging

en coma. Vitale organen, met name milt

en lever, en de hersenen raken aangetast.

Zonder snelle en adequate behandeling is

de kans op sterven groot. Voor zwangere

vrouwen geldt bovendien dat de groei van

de parasieten in de placenta ten koste gaat

van de voedselvoorziening aan het kind.

Malaria veroorzaakt daarom miskramen,

vroeggeboortes en (te) lage geboortege-

wichten van baby’s.

GENEZEN

Zoals gezegd, wanneer tijdig de juiste

medicatie voorhanden is, geneest

malaria bijna altijd. Kinine is het oudste

geneesmiddel. Indianenstammen in Zuid-

Amerika gebruiken het middel al sinds

mensenheugenis. Kinine wordt gewonnen

uit de bast van de kinaboom maar komt

bijvoorbeeld ook voor in verse ananas. In

de zeventiende eeuw leerden de Span-

jaarden het kennen en in 1632 werd de eer-

ste kinabast in Europa aangevoerd. De

boomsoort dreigde vervolgens bijna uit te

sterven in Zuid-Amerika door de steeds

grotere vraag uit de vele koloniën. Al snel

werden grote kinineplantages ingericht in

Azië. Vanwege bijwerkingen wordt het

middel alleen gebruikt bij acute malaria-

aanvallen door chloroquine-resistente

parasieten. Kinine werkt tegen alle typen

malariaparasieten, zelfs tegen veel

resistente stammen. Hoe is overigens nog

steeds niet duidelijk.

Andere bekende middelen zijn chloroquine,

halofantrine, mefloquine, primaquine,

proguanil, atovaquon en pyrimethamine.

Enkele zijn structureel verwant met kini-

ne. Hun precieze werking is vaak niet

duidelijk. Primaquine lijkt te interfereren

met het DNA van de parasiet. De kinine

varianten zouden het functioneren van de

lysosomen in de parasiet verstoren. Dit

zijn organellen die afvalstoffen opruimen.

Proguanil werkt in op de voortplantings-

cellen van de parasiet, gametocyten. Het

‘nieuwste van het nieuwste’ in de strijd

tegen malaria is artemisinine (zie p 6-7).    |

DE BASIS

EEN ‘NUTTIGE’ AFWIJKING

Mensen met sikkelcelanemie hebben een natuur-
lijke resistentie tegen de malariaparasiet.

Door een verandering van het bloedeiwit hemoglo-
bine in de rode bloedcellen kan de malariaparasiet
zich niet goed vermenigvuldigen. Sikkelcelanemie is
echter niet alleen een zegen. De zogeheten ‘dragers’
van de ziekte ondervinden weinig problemen. Zij
hebben van hun vader of hun moeder een gen
geërfd dat codeert voor een afwijkend hemoglobine,
maar deze afwijking wordt gecompenseerd door een
gezond gen van de andere ouder. Dragers hebben af
en toe bloedarmoede en kunnen slecht tegen hoog-
te, maar hebben ook het grote voordeel dat malaria
nauwelijks vat op hen heeft.

Echter, wanneer twee dragers kinderen krijgen,
hebben de kinderen een kans (1 op 4) om twee afwij-
kende genen te erven. Dan ontstaat sikkelcelziekte,
waarbij rode bloedcellen de karakteristieke sikkel-
vorm krijgen. Hierdoor kunnen cellen in elkaar  haken,
klonteren en bloedvaten verstoppen. De ziekte is
ernstig invaliderend en ongeneeslijk. Patiënten zijn
hun leven lang afhankelijk van bloedtransfusies en
sterven meestal voor hun vijftigste.

Omdat niet-dragers vaker dan dragers jong ster-
ven aan malaria, krijgen dragers vaker kinderen. Door
deze natuurlijke selectie (survival of the fittest) zijn
er relatief veel dragers in gebieden waar malaria
voorkomt, zoals Azië, het Midden-Oosten, Afrika en
het Middellandse Zeegebied. Van de wereldbevol-
king is ongeveer vijf procent drager. In Nederland
wordt jaarlijks een tiental kinderen geboren met sik-
kelcelziekte. |

S I K K E L C E L A N E M I E

De typische vorm van sikkelcellen.

VAN MUG NAAR MENS EN TERUG

Bij een beet van de malariamug komen 'eitjes' (spo-
rozoïeten) van de malariaparasiet het lichaam
binnen. De eitjes bevinden zich in de speekselklie-
ren van een besmette mug en worden met het mug-
genspeeksel de huid in gespoten. Via het bloed
stromen de sporozoïeten naar de lever. Daar teert
de parasiet op voedingsstoffen van de gastheer en
gebruikt de levercel om zich te ontwikkelen tot een
merozoïet. Na enkele dagen barsten de besmette
levercellen open en komen er tienduizenden mero-
zoïeten in het bloed terecht waar ze de rode bloed-
cellen binnendringen en zich verder vermenigvuldi-
gen. Enkele merozoieten ontwikkelen zich tot 
volwassen vrouwelijke of mannelijke cellen: de
gametocyten. Een stekende mug neemt die op en in
de darmen van de mug versmelten ze tot nieuwe
parasieten. Deze produceren weer eitjes (sporo-
zoieten) die in de speekselklieren terecht komen. De
cyclus start opnieuw. |

Een rode bloedcel barst open en 
nieuwe parasieten komen in het bloed. 
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B
ij vaccinatie wordt een verzwakte

versie van de ziekteverwekker (bac-

terie, virus of parasiet) toegediend,

waarna het lichaam antistoffen aanmaakt

die de ziekteverwekker onschadelijk

maken. Zo bieden antistoffen bescher-

ming tegen de infectieuze organismen. De

malariaparasiet is echter een veel com-

plexer organisme dan de kinkhoestbacterie

of het poliovirus. De parasiet kent verschil-

lende levensstadia met verschillende ver-

schijningsvormen. Bovendien is zij een

expert in ‘camouflage’. De merozoïeten, de

levensvorm waarin de parasiet de  rode

bloedcel binnendringt, wijzigt bij elke

nieuwe infectieronde een gedeelte van de

manteleiwitten die de parasiet omringen.

Hierdoor moet het afweersysteem telkens

nieuwe antilichamen aanmaken; de ‘oude’

hebben geen effect. Tot nu toe is er dan ook

voor geen enkele parasitaire ziekte een

vaccin gevonden.

Toch is een malariavaccin niet ónmoge-

lijk. Eind jaren zestig werden besmette

malariamuggen bestraald om de parasiet

te verzwakken. Vervolgens lieten vrijwilli-

gers zich gedurende een aantal maanden

geregeld steken. Na duizend steken bleken

de vrijwilligers voor meer dan negentig

procent beschermd te zijn tegen malaria.

Een tweede bewijs dat vaccinatie kan wer-

ken is de natuurlijke semi-immuniteit van

volwassenen in malariagebieden. Zij zijn

van kinds af aan veelvuldig gestoken. Ze

zijn zonder twijfel een aantal keer flink

ziek geweest, maar nu krij-

gen zij alleen af en toe lich-

te koorts ondanks het feit

dat ze meestal enkele para-

sieten in hun lichaam dra-

gen. Er is een soort even-

wicht ontstaan tussen de

parasiet en het immuun-

systeem.

Bijna zonder uitzonde-

ring richten vaccinontwik-

kelaars zich op de gevaar-

lijkste variant van de malaria-

parasiet: Plasmodium falciparum. Als het

vaccin geen complete bescherming biedt, is

dat niet zo erg zolang het maar de ernstig-

ste vorm (hersenmalaria) voorkomt. Zo’n

vijftig verschillende eiwitten afkomstig van

de parasiet zijn of worden onderzocht als

mogelijk vaccin. Gekeken wordt of zij bij

toediening afweer oproepen tegen de para-

siet.

De beste resultaten tot nu toe zijn be-

haald met een vaccin gericht tegen het

manteleiwit CSP van

de merozoïet. Kin-

deren in Mozambique

die gevaccineerd wer-

den met dit vaccin lie-

pen dertig procent

minder kans om ma-

laria te krijgen en zes-

tig procent minder

kans om ernstige ma-

laria te ontwikkelen.

6

Een besmettelijke ziekte uitbannen is zeer moeilijk. 
Er hoeft maar één besmet persoon of één besmettingshaard achter te blijven of de

ziekte steekt zo weer de kop op. Als uitbannen al lukt, of bijna lukt zoals bij polio en
pokken, is dat te danken aan een wereldwijd vaccinatieprogramma.

DE DIEPTE

De lange zoektocht naar een

malariavaccin

HET MUGGENLOKDOOSJE

Malariamuggen komen af op de zweetlucht van mensen. Onderzoekers van
de Universiteit Wageningen proberen daarom de ‘lekkerste’ zweetlucht-

jes in een lokdoosje te stoppen om de mug te verleiden. Een succesvolle geur-
val kan het aantal muggen en daarmee het aantal muggenbeten reduceren.
Hopelijk zo doeltreffend dat de parasiet zich niet meer kan verspreiden en de
kans op besmetting verwaarloosbaar wordt. Een geslaagd voorbeeld is de geur-
val voor de tseetseevlieg. Deze val bestaat uit een doek doordrenkt met een
koolzuurhoudend mengsel van aceton, fenolen en 1-octeen-3-ol, een imitatie
van het aroma van runderurine. Voor de doek is een draadwerk gespannen van
metaal waar stroom op staat zodat de gelokte muggen worden geëlektrocu-
teerd. De val kan gevoed worden door zonnecellen. Staan er voldoende van
deze vallen opgesteld dan is het risico op slaapziekte klein.

Het succes van een muggenval staat of valt met de juiste lokstof. In 
Wageningen zijn de meest voorkomende geurcomponenten in mensenzweet
geïdentificeerd en getest op hun aantrekkingskracht. Dit laatste gebeurt in
windtunnels waar een geur losgelaten wordt en gekeken wordt of muggen er
windopwaarts naar toe vliegen. Ook kan via elektroden gemeten worden of
bepaalde zenuwcellen in de mug reageren op een specefieke stof. Inmiddels is
er patent aangevraagd op een mengsel van ammonia, melkzuur en een tiental
vluchtige vetzuren. Dit mengsel kan concurreren met echte lijfgeur. Voor onze
huis-, tuin- en slaapkamermug is de geurval (nog) geen oplossing. Iedere
muggensoort heeft zo zijn eigen smaakje, en deze val is afgestemd is op
Afrikaanse malariamuggen. |

L E K K E R E  Z W E E T L U C H T J E S

Geurval gebruikt in Gambia
voor onderzoek naar lok-
stoffen voor de malariamug
Anopheles gambiae.

Foto: Willem Takken, Wageningen Universiteit
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Wanneer een dergelijk vaccin op grote

schaal net zo effectief werkt, scheelt dit een

groot aantal levens. Het Nederlandse bio-

techbedrijf Crucell werkt aan een DNA-

recombinant vaccin op basis van CSP. Om

te immuniseren gebruiken ze een gemodi-

ficeerd virus dat het manteleiwit produceert.

Uiteraard is hiervoor een virus gekozen dat

niet pathogeen is en zich niet meer kan ver-

menigvuldigen.

Er zijn ook vaccins in ontwikkeling die

afweer oproepen tegen de sporozoieten

(muggeneitjes). Zo’n vaccin zou moeten

voorkomen dat de sporozoïeten de lever

bereiken, wat iemand compleet zou vrijwa-

ren van malaria. Maar een dergelijk vaccin

moet erg effectief zijn, want de sporozoïeten

hebben maar een paar minuten nodig om

de lever te bereiken.

Wetenschappers van de Radboud Uni-

versiteit Nijmegen werken aan een vaccin

dat antistoffen moet opwekken tegen de

gametocyten, het seksuele stadium van de

parasiet. Achterliggende gedachte is dat

muggen die een gevaccineerde steken, anti-

lichamen opzuigen die de gametocyten in

hun maag kunnen uitschakelen. Zo zou de

parasiet zich niet langer kunnen voort-

planten in de mug en op termijn zouden

daarmee alle muggen malariavrij kunnen

zijn. De Nijmegenaren richten zich met

name op het Pfs48/45-eiwit, dat voorkomt

op de membranen van gametocyten. In

samenwerking met het Leids Universitair

Medisch Centrum schakelden de onder-

zoekers het gen dat codeert voor dit eiwit

uit. Gametocyten bleken niet meer te kun-

nen koppelen en daarmee is Pfs48/45 de

achilleshiel van de parasietenversmelting.

De aminozuurvolgorde van het eiwit is in

Nijmegen ontrafeld en het eiwit is in het

laboratorium gekweekt. Maar het eiwit

blijkt weerbarstig, het vouwt zich in vitro
nog niet automatisch in de natuurlijke

vorm die nodig is om het als basis voor een

vaccin te gebruiken. Tenslotte zijn er ook

onderzoekers die nog steeds meer zien in

het maken van een vaccin op basis van de

complete, verzwakte parasiet in plaats van

op één of meer van haar eiwitten. 

Het vaccinonderzoek heeft in 2002 een

flinke steun in de rug gekregen met de

ontrafeling van het genoom van de malaria-

mug en de malariaparasiet. In 1996 start-

ten 150 onderzoekers met deze klus en zes

jaar later hadden ze de codes voor alle 5268

eiwitten van de parasiet en de ruim 14.000

eiwitten van de mug in kaart gebracht. Met

deze gedetailleerde kennis van de boosdoe-

ners kunnen wetenschappers mug en para-

siet nog effectiever te lijf gaan. |

DE DIEPTE

ARTEMISININE

Het nieuwste en meest effectieve middel tegen
een ernstige malaria-aanval is ‘qing hao’, beter

bekend onder de westerse stofnaam artemisinine.
Het precieze werkingsmechanisme is nog niet opge-
helderd, maar de stof dringt geïnfecteerde rode
bloedcellen binnen en doodt daar de malariaparasie-
ten door middel van vrije radicalen. Vrije-radicalen-
vangers zoals vitamine C en E werken het middel
tegen. Er is nog geen resistentie gemeld van de mala-
riaparasiet tegen artemisinine en derivaten hiervan.

Begin jaren zeventig van de vorige eeuw werd de
werkzame stof uit de struik Artemisia annua geïdenti-
ficeerd door de Chinese professor Zhenxing Wei. Hij
leidde een onderzoeksproject dat Mao Tse Tung had
opgezet om Vietnamese strijders te helpen in hun oor-
log tegen de Amerikaanse invasietroepen. De
Vietnamezen leden in het tropische woud zwaar onder
malaria. En Artemisia annua werd in Azië al tweedui-
zend jaar geleden gebruikt ter bestrijding van malaria-
koortsen. De eerste receptuur staat gebeiteld in een
steen daterend uit 168 voor Christus.

Een groot probleem is dat de vraag naar artemisi-
nine momenteel veel groter is dan het aanbod. De
plant gedijt goed in Azië en de stof is er eenvoudig
uit te isoleren, maar om één gram artemisinine te
isoleren zijn minstens twaalf kilo gedroogde blade-
ren nodig. Bovendien blijkt de plant niet goed te
groeien in Afrika, het continent dat veruit het meest
lijdt door malaria. Op dit moment kunnen farma-
ceutische bedrijven niet zoveel artemisinine inko-
pen als ze zouden willen. Hierdoor stijgt de prijs en
veel artemisinine die aangeboden wordt op de loka-
le markt in Azië is onzuiver.

Een oplossing zou zijn om artemisinine chemisch
na te maken in het laboratorium. Echter, artemisi-
nine is een erg ingewikkelde stof (zie structuur), té
ingewikkeld om voor een redelijke prijs te syntheti-
seren. Dit komt in de eerste plaats doordat de actieve
groep een instabiele endoperoxidebrug is. In arte-
misinine is de peroxide stabiel omdat ze omgeven is
door grote groepen die de brug afschermen. Voor
een synthese levert de brug grote problemen op,
want het werken met instabiele stoffen is haast
ondoenlijk. De peroxide zou daarom in één van de
laatste stappen met een ingewikkelde truc inge-
bracht moeten worden.

Zou je dit probleem al kunnen oplossen, dan zijn er
nog de zeven asymmetrische knooppunten (chirale
centra) in het artemisinine molecuul. Op zeven
plaatsen moet de stof zo in elkaar gezet worden dat

niet het spiegelbeeldmolecuul ontstaat, want dat
heeft andere eigenschappen. Hiervoor is een enzym
of een asymmetrische katalysator nodig. Beide zijn
doorgaans duur. Artemisinine is al eens gesyntheti-
seerd in laboratoria (voor het eerst in 1984), maar de
enige economisch haalbare productiewijze is nog
steeds isolatie uit de plant.

Om toch meer artemisinine te krijgen wordt op
twee fronten gewerkt. Moleculair biologen sleutelen
aan de plant zelf. Ze proberen het gehalte aan arte-
misinine te verhogen via genetische modificatie en
proberen de genen nodig voor artemisinine produc-
tie over te zetten naar een gist of schimmel, die ver-
volgens de stof zou moeten produceren.

GOEDKOPE IMITATIE
Een andere tactiek is het zoeken naar een artemisi-
nine-imitatie die veel eenvoudiger te synthetiseren
is: een stof die wel dezelfde werking heeft, maar een
andere structuur. Deze tactiek koos de Medicines for
Malaria Venture (MMV), een non-profit organisatie
waarin de Wereldgezondheidsorganisatie, wetenschap-
pers en de farmaceutische industrie participeren. Zij
kozen een toegankelijke imitatie van de endo-
peroxide-brug, een secundair ozonide, als uitgangs-
punt voor de synthese van een artemisinine-imita-
tie. Een zeer opmerkelijke keuze, want dit molecuul
is instabiel. Maar door er allereerst een grote,
beschermende groep aan te zetten, een adamanate
ring, losten ze dit probleem op. De resulterende stof
bleek niet wateroplos-
baar en daardoor onge-
schikt als medicijn. Door
er een goed oplosbare
‘staart’ aan te koppelen
werd dit probleem ver-
volgens opgelost. Het
resultaat bleek te wer-
ken, de malariaparasiet
kan er niet tegen. En na
het nodige meer precie-
zere ‘gesleutel’ hebben
de onderzoekers nu een
stof gesynthetiseerd die de malariaparasiet effectief
doodt in proefdieren zonder bijwerkingen.De stof is
op grote schaal te maken voor een redelijke prijs.
Deze artemisinine imitatie is voorlopig OZ277
gedoopt en in augustus 2004 gepubliceerd in het
tijdschrift Nature. Er zijn nog grote obstakels te
overwinnen, maar OZ277 is zeer veelbelovend.        |

C H I N E E S  K R U I D E N E X T R A C T

De chemische structuur
van artemisinine. De
actieve groep, de zuur-
stofrijke endoperoxide-
brug, bevindt zich onder
de ring linksboven.

De chemische structuur
van de artmisinine-imitatie 
OZ227.
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Meer weten
AANBEVOLEN LITERATUUR
-  Nature special over malaria ter gelegenheid van de publicatie

van het genoom van Plasmodium falciparum. Nature, 

7 February 2002.

- Malaria, de moeder aller koortsen. 

Oratie professor R.W. Sauerwein, RU Nijmegen.

AANBEVOLEN WEBSITES
- Algemene informatie over malaria

www.lumc.nl/1040/research/malaria: Leiden University

Medical Center, Afdeling parasitologie; 

www.who.int: Wereldgezondheidsorganisatie;

www.e-malaria.org: European Malaria Foundation;

www.cdc.gov/malaria: Amerikaans Ministerie voor Gezondheidszorg.

- www.rivm.nl/infectieziektenbulletin/bul1411/art_geschiedenis.

html: geschiedenis van de inheemse malaria in Nederland.

- Antimalaria initiatieven/campagnes

www.mmv.org: Medicines for Malaria Venture;

www.rbm.who.int: Roll Back Malaria; 

www.malaria.org;: Malaria Foundation International;

www.mallariavaccine.org: Mallaria Vaccine Initiative. 

- www.infectieziektenbulletin.nl: site waarop regelmatig artike-

len over malaria verschijnen, met name over de incidentie in

Nederland.

- www.rivm.nl/isis/ggd/openbaar: de GGD rapporteert maande-

lijks het aantal gevallen van meldplichtige infectieziekten in

Nederland waaronder ook malaria.

- Informatie voor reizigers

www.malaria.nl; www.gezondopreis.nl; www.tropencentrum.nl.

- www.crucell.nl: DNA-recombinant virussen voor malariavacci-

natie.

- www.hosting.kun.nl/aspx/get.aspx?xdl=/views/run/xdl/page&

ItmIdt=5789&SitIdt=3&VarIdt=1: malariaonderzoek aan de

Radboud Universiteit Nijmegen.

VOOR OP SCHOOL
1. In welke delen van de wereld komt malaria voor en waarom

gedijt de parasiet daar zo goed?

2. Op welke manier wordt de ziekte bestreden en waarom is er

(nog) geen afdoende middel om de ziekte volledig uit te roei-

en?

3. Wat is het kenmerkende van een parasiet en waarom hoort

een parasietbesmetting tot de infectieziekten?

4. Waarom heeft de malariaparasiet twee gastheren nodig en van

welke 'gastheer-faciliteiten' maakt de parasiet gebruik?

5. Wat is sikkelcelanemie en waarom biedt het bescherming

tegen de malariaparasiet?

6. Hoe kom je een malaria-infectie op het spoor? Welke onder-

zoeken doet een arts?

7. Waarom is het zo moeilijk een vaccin tegen malaria te ont-

wikkelen? Welk vaccin heeft op dit moment de beste kansen

en waarom?

8. Geef vier overeenkomsten tussen een muggenlokdoosje en par-

fum.

9. Waardoor is artemisinine zo moeilijk te synthetiseren? Welke

routes en technieken komen bij de synthese van pas?

10. Hoeveel gevallen van malaria zijn er de laatste twaalf maanden

in Nederland/België gesignaleerd? Hoe was de situatie 100

jaar geleden? Welke voorzorgmaatregelen krijgen reizigers

aangereikt?

8 AANVULLENDE INFORMATIE

Foto: Willem Takken, Wageningen Universiteit
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